Místní knihovna

Veselice

KOMUNITNÍ
CENTRUM 21. STOLETÍ

Záběry interieru knihovny
ve Veselici
(snímek i na titulní straně)

Foto: Lada Konečná, Blansko

Vážený čtenáři,
právě držíš v rukou publikaci, kterou vydala obec Vavřinec u příležitosti uspořádání IX. setkání knihovníků
vesnických knihoven ČR. Mít tu čest tuto akci uspořádat
se dostalo naší obci díky skutečnosti, že Místní knihovna
Veselice obdržela v roce 2011 ocenění Knihovna roku
v kategorii základní knihovny. Ve dnech 19. – 21. září
2013 se nejen v naší obci, ale také v městě Blansku
a v městysi Sloup, obci Petrovice a městě Rájci-Jestřebí
setkali v převážné míře knihovnice, ale i knihovníci z vesnických knihoven,
aby se mohli mimo jiné seznámit s činností knihovny ve Veselici, jež je jednou
ze tří knihoven, jejichž zřizovatelem je naše obec. Pokud si ale vypůjčím text
z pozvánky na tuto akci, bylo cílem setkání také i mít možnost se seznámit
s aktualitami v knihovnictví, poznat zajímavé a inspirující formy knihovnické
práce, načerpat pozitivní energii a optimismus pro další práci, ale také např.
objevit i nevšední kulturní i přírodní krásy Moravského krasu a obce Vavřinec.
Ohlasy účastníků setkání mně potvrzují, že se tyto cíle podařilo v převážné
míře naplnit.
Program setkání byl zaměřený mimo jiné i na práci s regionální literaturou
a mladými čtenáři. Tato dvě témata byla zvolena především z toho důvodu, že je
považujeme v dnešním globalizovaném světě za velice důležitá. Za posledních
přibližně sto roků, kdy začaly na vesnicích vznikat knihovny, jejichž cílem bylo
především vzdělávat tamní obyvatelstvo, se formy poskytování informací zásadně
změnily. Dnešní doba poskytuje člověku tolik možností získávání informací, že se
v nich až někdy ztrácíme a naopak někdy zapomínáme na to, odkud pocházíme,
kde jsme se narodili, ale také např. kdo se podílel na mapování historie území,
v němž žijeme, kdo přispíval k formování kulturního života v naší obci a regionu
atd. A koho jiného s tímto především seznamovat než naše děti a mládež. V ní je
přece základ každé společnosti a jejího dalšího vyváženého rozvoje.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří se na organizaci tohoto
setkání podíleli a jeho účastníkům tak umožnili seznámit se s aktivitami veselické knihovny, ale nejen to. I tato akce také potom potvrdila, že největším
přínosem pro práci každé knihovny je osoba knihovníka, či knihovnice a jejich
schopnost vtáhnout do aktivit knihovny další pozitivně naladěné občany. Že
tomu tak je i v případě knihovny ve Veselici není pochyb. A právě toto si na práci
knihovnice paní Olgy Hájkové nejvíce vážím a obdivuji. Také díky tomu je
knihovna ve Veselici – komunitní centrum 21. století.
Miloslav Novotný, starosta obce Vavřinec
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Charakteristika obce Vavřinec
Obec Vavřinec leží 40 km severně od Brna v Jihomoravském kraji na území
Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Je tvořena 4 místními částmi – sídly
s názvy – Vavřinec, Veselice, Suchdol a Nové Dvory, které byly v roce 1960 sloučeny
v jeden územně samosprávný celek s názvem Vavřinec. Do té doby byla uvedená
sídla samostatné obce (osada Nové Dvory náležela k Suchdolu).
Ve znaku obce jsou jednotlivé místní části symbolizované figurou měsíce a hvězdy
(Vavřinec), koně (Veselice) a stromu lípy (Suchdol, Nové Dvory).
První písemné zmínky o uvedených sídlech jsou z roku 1267 (Veselice, Suchdol)
a 1378 (Vavřinec). V obci žije cca 840 obyvatel, sídlo obecního úřadu je ve Vavřinci.
Obec je spravována 15členným zastupitelstvem obce, v němž má ve volebním
období 2010 – 2014 své zastoupení každá z místních částí.
Z hlediska správního náleží do územního obvodu města Blansko, z hlediska
dostupnosti a spádovosti je pak vázána na město Blansko – stavební úřad, odborná
lékařská péče, občanská vybavenost, finanční úřad, nemocnice, apod.
Na území obce se nachází rozhledna Podvrší, kterou obec provozuje a jež se
stala vyhledávaným turistickým cílem v turistické oblasti Moravský kras a okolí.
Nadmořská výška kopce Podvrší, na němž rozhledna stojí, je 590 m n. m. Jednotlivá
sídla leží na zvlněné náhorní rovině s nadmořskou výškou cca 500 – 550 m n. m.
Na území obce se nachází ještě zřícenina hradu Blansko, založeného pravděpodobně
v polovině 12. století, která je přístupná z osady Nové Dvory po cestě lemované
Novodvorskou lipovou alejí. Z pohledu příslušnosti obce k farnosti náleží Vavřinec
k farnosti Sloup a Veselice se Suchdolem a Novými Dvory k farnosti Petrovice. Děti
školou povinné navštěvují ZŠ Sloup a některé dojíždějí do ZŠ v Blansku. Za středoškolským a vysokoškolským vzděláváním dojíždějí studenti z obce do města
Blanska, Brna a Boskovic. Zemědělské pozemky na území obce obhospodařuje
společnost Zemspol a s. Sloup.
V místní části Veselice se nachází malá podnikatelská zóna, jež vznikla v místě
bývalého střediska zemědělské společnosti Zemspol a. s. Vedle společnosti MTM
TECH s. r. o., vyrábějící komunální techniku na údržbu komunikací, společnosti
Turbin s. r. o., jež je dodavatelem brusiva, firmy Vítězslav Čech, f. o., jež vyrábí
dřevěné palety EURO, je zde umístěný i nový Sběrný dvůr na odpady.
Obec získala v roce 2011 ocenění Vesnice roku 2011 v Jihomoravském kraji,
Místní knihovna Veselice ocenění Knihovna roku 2011 a Novodvorská lipová alej
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ocenění Alej roku 2011. Jeden ze stromů v této aleji získal v roce 2012 ocenění
Strom roku 2012.
Obec je členem DSO s názvem Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras a leží
v územní působnosti místní akční skupiny MAS Moravský kras, o. s.

Historie veselické knihovny
Oblast kultury byla v našich moderních dějinách úzce spjata s oblastí školství
a vzdělávání, čímž český stát navazoval na tradici z doby rakouské monarchie.
Existenci knihoven v zemích tehdejšího Rakousko-Uherska, tedy v období od června
1867 do konce října 1918, lze v historických pramenech zaznamenat spíše především
tam, kde k tomu byly vytvořeny základní předpoklady, tj., že se jednalo o větší
města, v nichž mimo jiné např. sídlily školy, farní úřady apod. V menších sídlech
byl většinou impulsem pro vznik knihovny postupně se rozvíjející spolkový život.
Vznikaly např. čtenářské spolky, různé další zájmové spolky, koncem 19. století
začalo sílit i dělnické hnutí a byly zakládány postupně i strany politické. Pokud
někde existovaly knihovny, jednalo se ve většině případů o knihovny soukromé nebo
spolkové. Mezi nejpodstatnější právní normy nově vzniklé republiky patřil zákon
o organizaci lidových kurzů občanské výchovy (zákon č. 67 Sb., ze 7. února 1919),
zákon o veřejných knihovnách obecních (č. 430 Sb., z 22. července 1919) a zákon
o pamětních knihách obecních (č. 80 Sb., ze 30. ledna 1920). Veřejné knihovny
začaly na území nově vzniklé Československé republiky vznikat až na základě přijetí
zmíněného zákona č. 430/1919 Sb., o veřejných knihovnách obecních.
Dlouhodobější historie knihovny ve Veselici není podrobněji zdokumentována,
ale lze s určitostí konstatovat, že její vznik sahá teprve až do období po roce 1920.
Je velice pravděpodobné, že ve Veselici byl pro její založení impulsem také zmíněný
zákon. Jedním z prvních písemných dokladů o existenci knihovny ve Veselici je
zápis v Pamětní knize za rok 1931, v němž se uvádí: „V obci působí též čtyřčlenná
osvětová komise, jejíž činnost v prvé řadě dlužno ocenit ze strany čtenářů, kterýmž
jest o čtení zábavných i poučných knih náležitě postaráno. Knihovník, který má
na starosti půjčování, každému čtenáři předloží seznam všech knih, z něhož si může
každý podle vkusu vybrati. Čtenář pak odevzdá od vypůjčené jedné knihy 20 haléřů
knihovníku, který maje na starosti pokladnu a do které též často ochotníci pořádající
divadlo čistý výnos odevzdají, přispívajíce takto obnosem na zakoupení zase knih
nových. Knihovna tato je v hostinci“.
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Tehdejší knihovna vznikla pravděpodobně tak, že několik málo knih do ní věnovaly místní spolky, případně strany v obci existující. Pamětní kniha obce Veselice
dokládá, že v obci byl v roce 1898 založený spolek chovatelů hovězího dobytka,
který podle uvedeného zdroje vyvíjel činnost ještě v roce 1931. Dalším spolkem
byl SDH Veselice založený v roce 1921. Dále ze zápisu informujícím od výsledku
obecních voleb v roce 1919 vyplývá, že v obci existovala Komunistická strana,
Sociálně demokratická strana a Lidová strana. Nejvíce rozvoji veselické knihovny
pravděpodobně pomohl SDH a poté i Sociálně demokratická strana, které mimo
jiné organizovaly divadelní hry a část výtěžku z nich věnovaly na nákup knih, jak
dokládá výše uvedený zápis v Pamětní knize.
Dalším z dokladů o existenci knihovny je deník sloužící k evidenci zapůjčených
knih, v němž je první zápis datován dne 6. ledna 1927 a zápisy jsou zde vedeny
až do roku 1969. Z deníku není zřejmé, kdo vykonával v tom roce 1927 funkci
knihovníka, jen z něho vyplývá, že za vypůjčení knihy občan zaplatil tehdy poplatek
20 haléřů. Teprve až zápis z roku 1934 dokládá, že funkci knihovníka vykonával
veselický rodák Jaroslav Stloukal a naopak zápis z roku 1940 zase dokládá, že
přebírání peněz vybraných od čtenářů potvrzoval Antonín Souček, u jehož podpisu
je uvedeno citují: „t. č. pokladník M. O. K“, což lze s určitostí přeložit jako – Místní
osvětová komise. Jak dokládá zápis v Pamětní knize za rok 1933, byl zmíněný
Jaroslav Stloukal z čp. 19 zvolen v únoru toho roku knihovníkem a stal se současně
členem Osvětové komise. Funkci knihovníka však možná vykonával již od toho
roku 1927, čemuž napovídá podle tvrzení jeho dcery, paní Jiřiny Jalové čp. 19,
rukopis zápisu v uvedeném deníku za roky 1927 –1932. Tentýž zdroj potvrzuje
i skutečnost, že pokladníkem Osvětové komise byl zvolen Antonín Souček, rodák
ze Žďáru, který současně vykonával funkci kronikáře. Jaroslav Stloukal vykonával
funkci knihovníka pravděpodobně až do konce roku 1941, což lze usuzovat z toho,
že počínaje rokem 1942 je zápis v deníku až do září 1950 prováděn „jinou rukou“.
Deník však, bohužel, jméno nového knihovníka neprozrazuje. Teprve až zápis
v Pamětní knize o dění v obci za období II. světové války uvádí, že funkci knihovníka
vykonával pan Richard Němec z čp. 30. Je všeobecně známo, že v době okupace
byla osvěta podřízena protektorátní propagandě. Tuto skutečnost potvrzuje i zápis
z Pamětní knihy obce Veselice, který hovoří o tom, že po dobu války byla většina
českých knih z knihovny odstraněna a tehdejší německá správa nutila knihovníka
půjčovat zdarma knihy o německé armádě. Ten se však k tomu nechtěl propůjčit,
a tak se po dobu války knihy skoro vůbec nepůjčovaly, což dokládá zmíněná kniha
výpůjček, v níž je po dobu války minimum zápisů. Další informace o knihovníkovi
je v zápise z roku 1946, v němž je vyjmenováno složení nového Místního národního
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výboru, jehož členem se stal i Richard Němec čp. 30. Ten je v zápise uveden jako
člen Místní osvětové rady, a to jako pokladník a knihovník.
Zmíněné zdroje informací bohužel neuvádí, vyjma výše uvedené informace o jejím
umístění v „hostinci“, kde všude byla knihovna umístěna. Pan JUDr. Josef Průcha
z Blanska, manžel paní Jany Průchové, dcery Bohumila Skotáka, veselického hostinského, uvádí, že již v roce 1965 nebyla knihovna v hostinci umístěna. Jeho žena si
jen z mládí pamatuje, že knihovník půjčoval knihy vždy v neděli a ty byly umístěny
v uzamykatelné skříni v místnosti zvané „seknička“. Tato místnost sloužila až do roku
1987 jako veřejná telefonní stanice a současně jako schůzovací místnost veselických
spolků. Knihovna byla pravděpodobně někdy počátkem sedmdesátých let přemístěna
z hostince do místnosti v obecní budově stojící v sousedství veselické kapličky. Ta
byla postavena v roce 1890 jako obecní špitál. Poté v ní bydlelo několik chudších
rodin a nakonec v ní bylo v roce 1932 zbudované hasičské skladiště a současně zde
byla umístěna i kancelář Obecního úřadu Veselice. Po sloučení Veselice se Suchdolem,
Vavřincem a Novými Dvory v roce 1960 již kancelář pozbyla svého významu, a tak
sloužila pouze jako skladiště. Další rekonstrukcí prošla v osmdesátých létech 20. století. Ta spočívala mimo jiné v přemístění vstupu do budovy ze strany silnice do boční
štítové zdi, zařízení místnosti novými regály na knihy apod. Přes veškerou snahu se
prozatím nepodařilo zjistit, do kdy vykonával funkci knihovníka zmíněný Richard
Němec a od kdy naopak začal tutéž funkci vykonávat další z knihovníků pan František Nečas z čp. 38. Jeho jméno je totiž uvedeno v kronice obce Vavřinec v zápise
za rok 1971. Tento zdroj uvádí, že byl člen knihovní rady a knihovník ve Veselici.
Zmíněného pana Františka Nečase nahradila ve funkci knihovníka v roce 1980 paní
Františka Hrušková čp. 57. Jmenovaná potvrdila, že knihovna byla právě ve zmíněné
místnosti v obecní budově a současně dodává, že zmíněný pan Richard Němec, tehdy
již jako důchodce, jí chodil ve výpůjční den do knihovny zatápět v kamnech. Paní
Františku Hruškovou nahradila od začátku roku 1990 ve funkci knihovnice slečna
Martina Skotáková čp. 31, tehdy nejmladší knihovnice, která ve Veselici tuto funkci
vykonávala. Jmenovaná ve funkci knihovnice působila do konce srpna 2007, ale to
již po provdání s příjmením Fleková. Od září 2007 ji nahradila paní Olga Hájková,
která obývá se svou rodinou nový rodinný domek čp. 95. Poté, co posledně jmenovaná
knihovnice vykonávala svoji funkci od září roku 2007 v knihovně umístěné v obecní
budově, v níž byla ještě umístěna i veselická hasička, byly v dubnu 2011 obě zařízení
přestěhované do nových prostor umístěných v bývalém kulturním domě, jehož
přestavbou vzniká nová víceúčelová budova. Tím se mimo jiné podstatně zlepšily
podmínky pro aktivity veselické knihovny.
Miloslav Novotný
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Budování nové knihovny
Nová knihovna ve Veselici byla zbudována v prostorách bývalého kulturního
domu. Jeho přestavba na víceúčelovou budovu byla zahájena obcí Vavřinec v červenci roku 2010. Vlastní projekt na zbudování nové knihovny byl podán v červenci
2009 v rámci 1. výzvy vyhlášené Místní akční skupinou MAS Moravský kras o. s.,
k předkládání projektů sloužících k realizaci Strategie rozvoje regionu Moravský
kras a okolí. Uvedený projekt řešil jednak provedení stavebních úprav části objektu
kulturního domu, dále pořízení kompletního vybavení nových prostor nábytkem
a dalším potřebným vybavením, jako jsou počítače s přístupem na internet apod.
Současně s tím byl tento projekt pojat i tak, že nová knihovna byla zbudována jako
Centrum regionální literatury a malá výstavní galerie.
Budoucí vzhled nové víceúčelové budovy zpracoval projektant ing. arch. Lukáš
Tecl, návrh vnitřního uspořádání nové knihovny zpracovala paní Iva Machová
z Vavřince. Realizací stavby byla pověřena společnost STAVKOM, s. r. o. Boskovice, vybraná ve veřejné soutěži. První etapa přestavby kulturního domu ještě
obsahovala zbudování nové hasičské zbrojnice, sociálního zařízení obsahujícího
2 WC a současně zbudování technické místnosti v suterénu budovy, sloužící jako
kotelna. K vytápění budovy slouží plynový kotel a tepelné čerpadlo. Ukončení této
etapy proběhlo v březnu roku 2011, kdy bylo stavebním úřadem povoleno uvedení
knihovny a hasičské zbrojnice do předčasného provozu.
Celkové náklady na zbudování nové knihovny činí cca 2,8 mil. Kč, které byly
částečně kryty dotací ve výši 1,8 mil. Kč z operačního programu Program rozvoje
venkova. Předání prostor nové knihovny veřejnosti proběhlo v pátek 8. dubna 2011.

Patroni knihovny
Robert Sedlák (1903 – 1975)
Narozen ve Veselici 4. 6. 1903, jako třetí dítě ze čtyř sourozenců.
Veselický písmák, badatel a divadelní činovník. Žil v domku čp. 40. Navštěvoval
obecnou školu ve Vavřinci a vystudoval Obchodní akademii v Brně.
Napsal knihu Pověsti, pohádky, příběhy z vesnic Vavřince, Veselice, Suchdola
a okolí. Vedle toho byl všestranným muzikantem, uměl hrát na trubku, housle, jeho
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milovaným nástrojem byla knoflíková harmonika. Jeho výtvarné schopnosti učinily
později jeho rodný domek malou vesnickou galerií.
Záliby Roberta Sedláka byly opravdu široké. Od divadla loutkového k divadlu
ochotnickému, přes bádání po historii Veselice a dalších sídel v okolí, až např.
po zhotovení vlastní knoflíkové harmoniky – heligónky.
Mnoho velice cenných informací, především o lidové slovesnosti, životě a zvycích veselických občanů v 18. a 19. století, získal z ústního vyprávění dědů a babiček.
Všechny získané informace poté sepsal do dvoudílného Památníku, věnovaného
občanům Veselice, Vavřince, Suchdolu a Nových Dvorů.
Poté, co v roce 1960 došlo ke sloučení zmíněných obcí, vykonával funkci
kronikáře obce až do roku 1974. Byl spolupracovníkem známého badatele Ervína
Černého - Křetínského, kterému poskytl neocenitelné informace o zaniklých osadách
v okolí Veselice.
Zemřel ve Veselici 23. října 1975.
Úryvek z básně, kterou věnoval občanům milované obce: el
			
....
„Jen v krásné tradici, od otce k synu,
ctíme odkaz předků, naší domovinu.
Abychom se nikdy cizím mravům nepoddali
a věčné dědictví, našich otců zachovali.

Prof. MUDr. Ervín Černý - Křetínský, DrSc. (1913–2001)
Narozen v Podomí, lékař, historik a archeolog, autor vědeckých prací, držitel
prestižní ceny J. E. Purkyně.
Od dětství žil na Těšínsku, kde v roce 1933 maturoval. V Brně vystudoval obor
lékařství.
Za 2. světové války se aktivně zapojil do odboje, za což byl vězněn v koncen
tračním táboře v Sachsenhausen – Oranienburg.
Jako lékař působil na ušní a krční klinice v Brně, v Hradci Králové a v Ústřední
vojenské nemocnici v Praze.
V roce 1965 byl jmenován profesorem otolaryngologie na Karlově univerzitě.
Na téma léčby nemocí ušních, nosních a krčních publikoval 194 vědeckých prací,
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Atlas chirurgie ucha a Atlas chirurgie krku s vlastnoručními kresbami. Získal řadu
ocenění, z nichž nejvýznamnější byla Cena Jana Evangelisty Purkyně České lékařské
společnosti, udělená k jeho 85. narozeninám.
Intenzivně se věnoval oboru historické sídelní geografie a středověké povrchové
archeologie. Během 40 let prozkoumal více než 600 km² Drahanské vrchoviny
a objevil, zmapoval a popsal přes 60 zaniklých středověkých osad včetně jejich
polností. V roce 1999 daroval rodnému Podomí podrobnou kroniku obce.
V tomto oboru publikoval přes 70 vědeckých prací, včetně 6 knih. Zapojil se
do činnosti Komise pro historickou geografii při Historickém ústavu Akademie věd,
v roce 1982 získal vědeckou hodnost kandidáta historických věd.
Rodnému kraji věnoval také sbírku epických básní „Zelený barvínek“. V roce
1997 se stal zakládajícím členem občanského sdružení pro mimoškolní výchovu
dětí a mládeže Barvínek.
Zemřel na následky automobilové nehody.

Bezbariérová knihovna
Přístupné prostředí je důležité pro každého – pro malé děti a jejich rodiče,
seniory, uživatele s dočasným či trvalým zdravotním postižením či omezením,
ale i při únavě nebo náhlé zdravotní indispozici. Knihovna je přirozeným kulturním centrem, není jen místem pro půjčování knih, ale je i místem kontaktů,
neformálních informací, místem setkávání s ostatními čtenáři i kulturním centrem
obecně. Bezbariérová knihovna je tak vnímána jako důležitý pozitivní signál pro
její uživatele.
Naše knihovna je plně bezbariérová, vstup do ní je podél levé strany budovy
rekonstruovaného kulturního domu, a to po rovné cestě ze zámkové dlažby. Vstup,
vybavení i celý prostor knihovny je přizpůsoben hendikepovaným občanům, a to
včetně nového sociálního zařízení. Služby naší knihovny tak mohou využít nejen
občané s pohybovým omezením, ale třeba i maminky s kočárky. Naše knihovna
se tak stala přístupnou a vstřícnou ke každému.
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Služby knihovny
Knihovna mimo půjčování knih z vlastního fondu využívá meziknihovní výpůjční
služby Městské knihovny Blansko, odkud pravidelně zapůjčujeme nové tituly. Celý
knižní fond je zpracováván do počítače a čtenáři mají zpřístupněn on-line katalog
knihovny, který je napojen na program Clavius Reks. V knihovně je zavedeno připojení na internet, k dispozici jsou dva počítače, tiskárna, dataprojektor a promítací
plátno. V knihovně je dětský koutek, kde mají děti nejen knihy, ale i společenské
hry, hračky a loutkové divadlo. Dále je pro ně nachystán materiál pro výtvarné
tvoření. Ten mohou využít v době provozu knihovny a také ve výtvarných dílnách
pořádaných v průběhu roku. V knihovně je varná konvice, čtenářům můžeme
ke čtení a prohlížení knih uvařit čaj nebo kávu.

Webové stránky knihovny
V roce 2009 přibývalo akcí pořádaných naší knihovnou a vyvstala potřeba, aby
o nich byli naši čtenáři a občané informováni i prostřednictvím internetu. Naše
první webové stánky vznikly na šabloně webnode a postupně byly naplňovány
informacemi a fotografiemi. Zpočátku dobře sloužily našim potřebám, jejich
kapacita však byla omezená, a tak došlo v roce 2010 k jejich naplnění. S budováním
nové knihovny tak přišel nový impuls a rozhodnutí, že u příležitosti otevření nové
knihovny spustíme i nové webové stránky knihovny. Ty nám počátkem roku 2011
vytvořil Martin Hájek z Veselice a jejch naplnění bylo společnou prací pana starosty
Miloslava Novotného a knihovnice Olgy Hájkové. Webové stránky jsou průběžně
aktualizovány a obohacovány o nové rubriky a projekty. Pro komunikaci, hlavně
s dětmi a mladými čtenáři, jsme k našim webovým stránkám v roce 2012 přidali
i profil knihovny na sociální síti facebook, který se stal dobrým pomocníkem hlavně
pro pozvánky na akce, umístění zajímavých fotografií a k rychlému oznámení změn
v provozu knihovny.
V roce 2012 jsme se s našimi webovými stránkami přihlásili do 13. ročníku
soutěže o nejlepší internetové stránky českých knihoven Biblioweb 2012,
kterou každoročně vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
(SKIP) v rámci akce Březen – měsíc čtenářů. Díky zisku bezmála 1 000 hlasů
ve veřejném hlasování získaly naše stránky CENU VEŘEJNOSTI. Vyhlášení
výsledků soutěže proběhlo v pondělí 2. dubna 2012 na dvoudenní konferenci
INTERNET VE STÁTNÍ SPRÁVĚ A SAMOSPRÁVĚ, která se uskutečnila
v Hradci Králové ve dnech 2. – 3. dubna 2012. Cenu převzali z rukou hejtmana
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Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka knihovnice Olga Hájková a starosta obce
Vavřinec Miloslav Novotný. Pro nás překvapivé a hlavně potěšující bylo, že jsme
v soutěži hlasující veřejnosti porazili velkou knihovnu, a to Městskou knihovnu
Znojmo, která nasbírala o 231 hlasů méně.
Další ocenění naše webové stránky získaly v roce 2013, kdy byly Národní
knihovnou Praha vybrány pro zařazení do reprezentativního vzorku českého webu
s cílem jejich dlouhodobého uchování pro budoucí historické a výzkumné účely.
S NK byla uzavřena smlouva a naše stránky tak jsou archivovány a zpřístupněny
z archivu prostřednictvím internetu. Spolupráce s Národní knihovnou Praha nám
přinesla zařazení do výběrového archivu českých webových zdrojů významných
státních i soukromých institucí s potenciální historickou, kulturní, výzkumnou
nebo jinou informační hodnotou. Dále budou uvedeny v seznamu spolupracujících
vydavatelů na stránkách www.webarchiv.cz včetně odkazu na naše stránky. Tím
budeme mít jistotu, že obsah našeho webu bude několikrát ročně archivován
a zůstane uchován i pokud bude v budoucnu činnost stránek ukončena. Záznam
o stránkách se stane součástí katalogu Národní knihovny a bude zařazen do České
národní bibliografie.

Centrum regionální literatury
Místní knihovna Veselice si dala za cíl soustředit ve svém fondu regionální
literaturu z území turistického regionu Moravský kras a okolí. Postupně jsme
oslovili obce našeho regionu s žádostí o zaslání publikací, které vydaly například
při příležitosti výročí obce, spolky při oslavě svých výročí apod. Také při příležitosti
velikonočního jarmarku na rozhledně Veselice – Podvrší jsme přichystali netradiční
akci, takzvané VESELICKÉ KNIHOBRANÍ. Ten, kdo s sebou přinesl pořadatelům
nějakou brožuru nebo knihu, jejímž tématem je region Moravský kras a okolí,
obdržel poukaz umožňující vstup na rozhlednu zdarma. Touto cestou se nám podařilo
do našeho fondu získat další publikace.
V současné době máme v knihovně k zapůjčení na tři sta titulů. Naše sbírka stále
pokračuje a seznam jednotlivých titulů literatury, která byla vydána v regionu
Moravský kras a okolí je umístěn i na webových stránkách knihovny. Naleznete
zde i tabulku, kde je možno poklikem na tučné heslo s názvem obce, městyse nebo
města se dostat na seznam literatury, jež je ve fondu naší knihovny.
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Naše projekty
Naše knihovna si dala za cíl být komunitním centrem pro občany Veselice, ale
i okolí. Naší snahou je, aby v ní čtenáři a návštěvníci našli nejen mnoho zajímavých knih a dalších publikací, ale pobavili se a poučili na besedách, výstavách,
tvořivých dílnách a dalších akcích, které obohatí společenský život v obci. Chce
ale nabídnout i něco víc, například mapování historie obce, sbírat staré dokumenty,
pohlednice, fotografie apod. Chtěli bychom se pokusit za pomoci našich občanů
vybudovat archiv, který poskytne v budoucnu našim následovníkům informace
o životě v naší obci a zůstane tak zachovaný pro další generace. Získané informace
postupně umísťujeme na webových stránkách knihovny, pravidelně je publikujeme
v obecním zpravodaji a také uchováváme ve vlastní knihovně, například v podobě
alb. A jaká témata sledujeme?
• Sběr historických fotografií z Veselice
• Významné osobnosti z Veselice
• Recepty z Veselice a okolí
• Amatérští výtvarníci z Veselice a okolí
• Historie obce
• Tradice a svátky

Recepty od nás
Jednou z aktivit knihovny v rámci našich projektů je snaha sbírat a uveřejňovat
v obecním zpravodaji a na webových stránkách knihovny recepty od našich občanů.
Jsou to recepty, které doma rádi vaří a ochotně se o ně podělí s ostatními. V budoucnu
bychom z nich rádi sestavili malou kuchařku.

Svatební koláče od paní Nečasové z Vavřince
Těsto na 200 ks koláčů se připraví z těchto surovin:
1 kg hladké mouky
10 dkg mletého cukru,
2 sklenice o objemu 0,2 l oleje
6 žloutků
lžičky soli
kvasnic
a necelého 0,5 litru mléka
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Postup: Z vykynutého kvásku a dalších surovin zpracujeme vláčné těsto a nechá
se vykynout. Tvaroh (nejlépe z Mlékárny Otinoves) se připraví tak, že se vloží
do utěrky, aby se z něho odstranilo co nejvíce tekutiny. Do vysušeného tvarohu
se přidají 2 celá vejce a cukr. Rozinky nejprve naložíme do rumu a pak vkládáme
samostatně na tvaroh do koláčků. Posýpátko se připraví z polohrubé mouky, cukru
a másla – vše přiměřeně tak, aby bylo sypké. Z vykynutého těsta se odkrajují stejně
velké části, např. polévkovou lžící, na těsto se dá tvaroh, několik rozinek a těsto
se zabalí. Takto připravené koláče se potřou rozmíchaným vajíčkem, nahoru se
dá posýpátko a upečou se. Po vychladnutí se koláče namáčí v rozpuštěném másle
s troškou rumu. Koláče se nechají okapat na talíři a potom se obalují ve směsi
z mletého a vanilkového cukru.

Zázvorový sirup od paní Hájkové z Veselice
Ingredience:
1 kg krystalového cukru
40 – 60 dkg čerstvého zázvoru (může být i víc)
šťáva z jednoho citronu
½ l vody
Postup: Zázvor nakrájíme na tenká kolečka. Do hrnce nalijeme vodu, citronovou šťávu, přisypeme cukr a přidáme zázvor. Pomalu přivedeme k varu a vaříme
15 minut. Poté odstavíme a necháme ještě dalších 15 minut. Pak scedíme a nalijeme
do sklenic. Zázvor můžeme ještě usušit a použít jako kandovaný – třeba do čaje
nebo salátu. Sirup je dobrý a osvěžující s vodou a plátkem citronu nebo v zimě
zahřeje v černém čaji.

Domácí chleba
Moc dobrý, rychlý a jednoduchý recept na chléb pečený v domácí pekárně.
Ingredience se do pekárny dávají v tomto pořadí:
300 ml vlažné vody
3 lžíce oleje, 3 lžíce mléka, 1 lžíce octa
150 g chlebové mouky
350 g hladké mouky
2 lžičky soli, 2 lžičky kr. cukru
2 lžičky kmínu
sušené droždí (3/4 sáčku)
Do těsta můžete přidat slunečnicová, sezamová nebo dýňová semínka. Na pekárně
nastavit program na větší chléb se střední kůrkou.
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Houbové rizoto od paní Machové z Vavřince
1 cibule, 2 lžíce vývaru, 1 svazek oregana, pepř, sůl, 500 g kulaté rýže, olivový
olej, 1 svazek tymiánu, 100 g slaniny, 150 g parmazánu, 750 g hub.
Nakrájenou slaninu rozehřejeme na oleji, přidáme cibulku, očištěné nakrájené
houby, osolíme, opepříme a opékáme tak dlouho, dokud se tekutina nevypaří.
Přisypeme rýži a za stálého míchání zahříváme, přidáme bylinky a vývar a rýži
zalijeme 1/3 l vody, vaříme na mírném ohni. Dřív, než se tekutina zase odpaří,
vodu znovu dolijeme a vaříme dále, tento postup opakujeme tak dlouho, dokud
není rýže hotová. Rizoto dochutíme polovinou parmazánu, solí a pepřem. Zbytkem
sýra rizoto posypeme.

Sirup z červené řepy od paní Celé z Veselice
2 kg červené řepy uvaříme. Poté ji postrouháme na hrubším struhadle, přidáme
1½ litru vody, 30 dkg ovoce, jaké zrovna máme, třeba i mražené (jahody, maliny,
rybíz…) a povaříme. Poté šťávu přecedíme a rozpustíme v ní 1½ kg krystalového
cukru a 4 dkg kyseliny citronové. Vznikne nám tak lahodný a zdravý sirup.

Tvarohová bábovka od paní Novotné z Veselice
Ingredience:
160 g másla
250 g moučkového cukru
3 – 4 vejce
500 g tvarohu
Předehřejte troubu na 170, horkovzdušnou na 150 stupňů. Do mísy dejte
máslo, cukr, žloutky, citronovou kůru i šťávu a vše vyšlehejte do světlé pěny.
V druhé misce jemně utřete tvaroh a špetku soli. Přidejte ke žloutkové pěně.
Do krupičky nasypte necelý sáček prášku do pečiva, promíchejte je spolu a pak
spojte s tvarohovou hmotou. Na závěr velmi zlehka přimíchejte ušlehané bílky.
Do hotového těsta se můžou přidat rozinky, oříšky, výborné jsou i sušené brusinky.
Formu na bábovku vymažte máslem nebo sádlem, vysypte hrubou moukou nebo
krupičkou a opatrně vlijte těsto. Pečte přibližně hodinu. Po vychladnutí poprašte
moučkovým cukrem. Bábovku můžete vylepšit i čokoládovou polevou a posýpkou
z mandlových lupínků.
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Postup: Z vajec, cukru, medu, perníkového koření a
jedlé sody ušleháme těsto, do něhož postupně
zapracujeme hladkou mouku. Necháme jeden den
odležet. Vyválíme plát a vykrajujeme kulaté tvary.
Upečená perníková kolečka spojíme marmeládou,
potřeme žloutkem a otiskneme do jemně strouhaných
vlašských ořechů.

Těsto:
5 vajec
0,5 kg mletého cukru
8 lžic vlahého medu
anýz, mletá skořice, hřebíček
jedlá soda po kávové lžičce
70 – 80 dkg hladké mouky

MEDOVÁ PERNÍKOVÁ KOLEČKA
PANÍ KLÍMOVÉ ZE SUCHDOLU

RECEPT Z REGIONU
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TENTO RECEPT ZÍSKAL DRUHÉ MÍSTO V SOUTĚŽI JIHOMORAVSKÝ KRAJÁČ
2010, KTERÁ SE KONALA V RÁMCI SOUTĚŽE VESNICE ROKU 2010.

Že jste o nich ještě neslyšeli? Jedná se o naši
krajovou specialitu. Doma ve spíži vždy najdeme
brambory, mrkev a určitě i mák. A tak už máme
téměř vše na jejich přípravu.
Na těsto potřebujeme:
500 g hladké mouky
400 g nastrouhaných uvařených brambor
1-2 vajíčka
1 lžíci sádla, sůl
Náplň:
Mrkev nastrouháme a podusíme, přidáme pomletý
mák a cukr.
Postup:
Z uvedených surovin vytvoříme bramborové těsto,
vyválíme a vykrájíme oválky. Na polovinu dáme
náplň, přehneme a kraje přitlačíme. Usmažíme po
obou stranách na pánvi.
Hotové pocukrujeme. Výborné jsou ještě teplé
s hrnkem šípkového čaje.

BRAMBOROVÉ ZÁHYBÁKY
paní Celé z Veselice

Knihovna roku 2011
V úterý 4. října 2011 získala v pražském Klementinu naše knihovna titul
Knihovna roku 2011. Cenu uděluje ministr kultury na základě nařízení vlády
č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury. Uděluje se od roku 2003 k ohodnocení
dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu
k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Smyslem ocenění
je vyjádření veřejného uznání knihovnám, jejich pracovníkům i obcím za úsilí
o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství. Kritéria pro hodnocení postihují šíři
a rozmanitost práce knihoven i existenci nutných základních podmínek vytvářených
samosprávou. (zdroj MK ČR)
V roce 2011 bylo do soutěže nominováno čtrnáct knihoven ze všech krajů
naší republiky. Konkurence byla velká a vyrovnaná. O to větší bylo proto naše
překvapení, že jsme cenu získali. Vlastní vyhlášení bylo velice napínavé. Každá
z knihoven dostala nějaké ocenění a vyhlašovalo se postupně až k metě nejvyšší.
Když se dostalo až k hlavnímu ocenění, věděli jsme, že už zůstává pouze naše
knihovna a cena Knihovna roku 2011 poputuje do Veselice. Překvapení a radost
byly veliké. Při předávání ceny k naší knihovně mimo jiné zaznělo:
„Veselická knihovna působí v obci Vavřinec tvořené čtyřmi místními částmi,
z nichž tři mají vlastní knihovnu. V místní části Veselice žije 272 obyvatel, z nichž
více než 20 % jsou čtenáři knihovny. Přestože je knihovna vedena dobrovolnou
knihovnicí, míra jejich aktivit vysoce převyšuje standard služeb poskytovaných
knihovnami v tak malých obcích. Knihovna je umístěna v rekonstruované víceúčelové budově a její dispozice i vnitřní vybavení jsou mimořádně dobře architektonicky a designově řešeny. Výsledkem je moderní, vkusný a velmi atraktivní
prostor, který může být vzorem i pro mnohem větší obce. Dokonale se zde naplňují
estetické požadavky, účelnost pro knihovnické služby a přívětivost ke čtenářům
všech věkových kategorií. Knihovna se podílí na celém kulturním a společenském
životě obce a spolupracuje při tom s občanskými sdruženími, vedením obce
i jednotlivými občany, je v obci mimořádným integrujícím prvkem. Uživatelé zde
mají k dispozici pěkný aktuální fond, počítače s přístupem na internet, kvalitní
prezenční i absenční služby i mimořádný relaxační prostor, což bohatě využívají.
Je skvělým příkladem významu knihovny pro život v malé obci.“ (zdroj MK ČR)
Co titulu Knihovna roku 2011 předcházelo?
Naši knihovnu za Jihomoravský kraj nominovala do soutěže Knihovna roku 2011
Moravská zemská knihovna v Brně a krajská komisařka soutěže Vesnice roku paní
Věra Štěpánová. Vlastní návštěva hodnotící komise soutěže Knihovna roku 2011
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proběhla v úterý 30. srpna. Členové komise PhDr. Helena Gajdušková, ředitelka
Masarykovy veřejné knihovny Vsetín, Jana Galášová, ředitelka MěK Český Těšín,
Mgr. Zlata Houšková, Národní knihovna ČR, Vendulka Valečková, Obecní knihovna
v Býšti a KK Pardubice a předseda komise Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel Městské
knihovny Děčín si v úvodu návštěvy prohlédli naši novou knihovnu a hasičskou zbrojnici. Poté již bylo nachystáno promítání prezentace o vlastní činnosti knihovny od roku
2009 až do roku 2011. Při neformálním posezení se pak povídalo o všem, co komisaře
zajímalo – o sbírce regionální literatury, převodu knižního fondu do programu Clavius
Reks, chystaných akcí, financování projektů z dotace z MK ČR, patronech knihovny
apod. Také pan starosta popovídal o významu knihovny pro obec, spolupráci, historii
knihovny původní a budování knihovny nové. Dvě hodiny návštěvy uběhly rychle
a na jejím konci jsme ještě hostům ukázali náves s kapličkou.

Činnost knihovny od roku 2008 do roku 2013
ROK 2008 a 2009
Statistické údaje roku 2008 a 2009
Počet svazků

1 817

1 860

Počet odebíraných periodik

0

1

Počet čtenářů

44

50

10

13

Počet výpůjček

943

1 536

Přírůstek svazků

42

44

z toho dětí do 15 roků

Od září 2007, kdy došlo ke změně knihovnice, byl postupně revitalizován knižní
fond. Byly vyřazeny poškozené a žánrově zastaralé knihy a celý fond byl znovu
obalen. V roce 2008 došlo i ke zvelebení prostředí staré knihovny, vymalování,
položení nové podlahy a byl zakoupen pracovní stůl a počítač. Ačkoli byla knihovna
v malých prostorách bez sociálního zařízení, začali jsme i v těchto prostorách pořádat
různé akce, a to zejména pro děti. Děti tak postupně začaly knihovnu navštěvovat
a došlo tak k navýšení počtu čtenářů. V roce 2009 byla na Ministerstvo kultury ČR
poprvé podána žádost o dotaci na besedy a kulturní akce pořádané naší knihovnou.
V rámci projektu „Do knihovny za kulturou a poznáním“ pak mohlo proběhnout
několik akcí a činnost knihovny se začala zdárně rozvíjet.
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Přehled aktivit knihovny v roce 2008:
• Z pohádky do pohádky, soutěžní odpoledne pro děti
• Vánoce v knihovně
Přehled aktivit knihovny v roce 2009:
• Čteme dětem, rodiče a prarodiče předčítaly dětem ze svých oblíbených knih
• Cestovatelská beseda o Indii s Martinem Hájkem z Veselice
• Veselice objektivem dětí, procházka obcí, kde děti pořídily fotografie a z nich
pak přichystaly výstavu v TIC Veselice
• Setkání čtoucích rodin v Ráječku
• Hrajeme si na malíře, vystoupení ilustrátora Adolfa Dudka pro děti z MŠ
Vavřinec
• Výstava malovaných kamenů paní Čermákové z Březiny a výstava regionální
literatury v TIC Veselice
• Beseda o Novém Zélandu, cestování s hendikepem s Márovými z Přerova
• Podzimní knihovna pro děti
• Vánoce v knihovně
• Cestovatelská beseda o Číně s Martinem Hájkem z Veselice

ROK 2010
Statistické údaje roku 2010
Počet svazků

1 860

Počet odebíraných periodik

1

Počet čtenářů

55

z toho dětí do 15 roků

17

Počet výpůjček

1 770

Přírůstek svazků

85

V roce 2010 se podařilo získat další nové čtenáře, a to zejména z řad dětí. V tomto
roce byla podána žádost na Ministerstvo kultury ČR o dotaci na besedy a kulturní
akce pořádané naší knihovnou. V rámci projektu „Knihovna, ta nás baví“ bylo
uskutečněno 8 akcí, celkem naše knihovna v roce 2010 pořádala 15 akcí, z toho deset
jich bylo pro děti. Koncem roku 2010 započal převod knižního fondu do programu
Clavius Reks.
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Přehled aktivit knihovny v roce 2010:
• Vyhlášení vítězů výtvarné soutěže „Veselická strašidla“
• Cestovatelská beseda o Taiwanu a Filipínách s Martinem Hájkem z Veselice
• Beseda o drobných sakrálních stavbách na území našich obcí
• Velikonoce v knihovně, zdobení vajíček, výroba dekorací, povídání o Velikonocích
• Veselické knihobraní – v rámci jarmarku na rozhledně bylo vybráno od návštěvníků rozhledny 17 publikací s tématikou regionu Moravský kras
• Výroba přáníček k Svátku matek
• Výlet do Březiny na farmu paní Čermákové
• Setkání čtoucích rodin v Ráječku. Spolu s dětmi jsme na pozvání Knihovny
Blansko navštívili vystoupení paní spisovatelky Klimtové a shlédli výstavu
skřítků a strašidel, kde měly naše děti své výtvory
• Rozloučení s prázdninami, stopovaná okolím obce, opékání párků a hry na hřišti
• Vyhlášení vítězů výtvarné soutěže „Namaluj si prázdniny“
• Cestovatelská beseda o Novém Zélandu s Márovými z Přerova
• Zahájení putovní výstavy obecních zpravodajů v Němčicích
• Výtvarná dílna – výroba svícnů a ozdob na rozsvěcení stromečku ve Veselici
• Vánoce v knihovně, výroba ozdob, vánoční tradice a zvyky, zdobení stromečku
• Zdobení medových perníků a beseda o včelách v Suchdole

ROK 2011
Statistické údaje roku 2011
Počet svazků

2 074

Počet odebíraných periodik

1

Počet čtenářů

71

z toho dětí do 15 roků

27

Počet výpůjček

2 002

Přírůstek svazků

129

Rok 2011 byl pro naši knihovnu výjimečný. V úvodu roku jsme společnými silami
dobudovali interiér a vybavení nové knihovny a přestěhovali jsme knihy ze starých
prostor knihovny. Také byl dokončen převod veškerých knih do programu Clavius Reks
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a byly spuštěny nové webové stránky knihovny. V dubnu byla knihovna slavnostně
otevřena. Nové moderní prostory nám umožnily pořádat více pestřejších akcí včetně
výstav. V tomto roce byla opět podána žádost o dotaci na Ministerstvo kultury ČR
a z projektu „Moravský kras, náš domov“ bylo uskutečněno 8 akcí, celkem jich v roce
2011 proběhlo na dvacet. V červenci tohoto roku byla naše knihovna Moravskou
zemskou knihovnou Brno a komisařkou soutěže Vesnice roku 2011 paní Štěpánovou
nominována do soutěže Knihovna roku 2011. V říjnu na slavnostním vyhlášení této
soutěže v pražském Klementinu titul Knihovna roku 2011 získala. Po soutěži k nám
zavítalo plno milých knihovnických návštěv z různých koutů ČR. Tento pro naši
knihovnu krásný rok jsme zakončili zdobením perníčků v Suchdole a Vánocemi
v nové knihovně.
Přehled aktivit knihovny v roce 2011:
• Cestovatelská beseda o Indonésii s Martinem Hájkem z Veselice
• Cestovatelská beseda o Malajsii s Martinem Hájkem z Veselice
• Slavnostní otevření knihovny
• Den otevřených dveří v nové knihovně
• Beseda o historii obce
• Výtvarná dílna pro děti – výroba ponožkových koček
• Pálení čarodějnic
• Výtvarná dílna – výroba přání k Svátku matek
• Výlet na zříceninu hradu Blansek
• Vyhlášení vítězů soutěže obecních zpravodajů
• Setkání čtoucích rodin v Ráječku
• Oslava dne dětí
• Výstava skřítků „Pohádková země Vítězslavy Klimtové
• Koloběžkový výlet do Moravského krasu
• Návštěva knihovníků z Brna – venkova
• Závěr prázdnin pod rozhlednou, koloběžkové závody
• Výstava výtvarných prací našich občanů „I u nás žijí šikovní lidé“
• Cestovatelská beseda s Márovými z Přerova (Galapágy a Ekvádor)
• Vyhodnocení prázdninové výtvarné soutěže
• Setkání knihovníků okresu Blansko
• Návštěva z Borů a Radostína nad Oslavou
• Návštěva knihovníků z Knihovny Oldřicha Beneše Buchlovana z Uh. Hradiště
• Zdobení medových perníků v Suchdole
• Vánoce v knihovně
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Z činnosti knihovny

Z činnosti knihovny

Z činnosti knihovny

Setkání knihovníků

Setkání knihovníků

Setkání knihovníků

ROK 2012
Statistické údaje roku 2012
Počet svazků

2 210

Počet odebíraných periodik

3

Počet čtenářů

83

z toho dětí do 15 roků

30

Počet výpůjček

2 171

Přírůstek svazků

181

Počátkem roku 2012 jsme webové stránky knihovny přihlásili do soutěže o nejlepší knihovnické www stránky Biblioweb 2012. Díky získání bezmála tisíce hlasů
naše stránky získaly Cenu veřejnosti. V tomto roce byla již po čtvrté podána žádost
o dotaci na Ministerstvo kultury ČR a z projektu „Čteme, malujeme, cestujeme,
poznáváme – nejen to“, bylo uskutečněno 8 akcí, celkem jich v roce 2012 proběhlo
18. V tomto roce jsme s dětmi poprvé v knihovně prožili Noc s Andersenem.
Na podzim jsme se potkali s knihovníky z celé ČR na setkání venkovských knihovníků „Co venkovské knihovny umějí a mohou“ v Třebíči a Petrůvkách. Opět
po roce jsme se měli také možnost zúčastnit vyhlášení Knihovny roku 2012 a popřát
tak další vítězné Jihomoravské knihovně, a to Knihovně Ratíškovice a předat paní
knihovnici Marušce Škorpíkové náš dar, a to sošku Svatého Vavřince (patrona
knihovníků), kterou pro tuto příležitost vytvořil ak. sochař Roman Wenzel.
Přehled aktivit knihovny v roce 2012:
• Výstava retro hraček a panenek Barbie v dobových kostýmech
• Výtvarná dílna malování horkým voskem
• Návštěva dětí z MŠ Sloup
• Výtvarná dílna výroba ponožkových maňásků
• Výstava fotografií RNDr. Petra Zajíčka „Kouzlo Moravského krasu“
• Beseda s panem Markem Audym „Brána do ztraceného světa“
• Beseda se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou
• Noc s Andersenem
• Pálení čarodějnic
• Výroba přání k Svátku matek
• Výtvarná dílna malování na trička
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Výstava malovaných kamenů paní Čermákové a kreseb paní Juračkové
Soutěž na Novodvorské aleji „O poklad Roberta Sedláka“
Soutěžní putování do Němčic „Hledání tajemství“
Vyhodnocení prázdninové výtvarné soutěže „Braši, u nás straší“
Cestovatelská beseda o Japonsku s Márovými z Přerova
Výstava výtvarných prací našich občanů „I u nás žijí šikovní lidé“
Výtvarná dílna malování horkým voskem
Literární čajovna
Zdobení medových perníků v Suchdole
Vánoce v knihovně

ROK 2013

Počátkem roku 2013 jsme již po páté požádali na Ministerstvo kultury ČR
o dotaci na besedy a kulturní akce pořádané naší knihovnou. V rámci projektu
„Knihovna nás učí, baví i spojuje“ proběhlo plno pěkných akcí. Také jsme
v tomto roce zpracovali alba fotografií a popisů aktivit knihovny od roku 2008
až do roku 2013 a také alba fotografií z výstavy „Veselice v proměnách času“.
Nejvýznamnější akcí roku 2013 bylo spolupořádání 9. ročníku celostátního setkání
knihovníků „Co venkovské knihovny umějí a mohou“, které se uskutečnilo v září.
Setkání se dle pěkných ohlasů knihovníků vydařilo a ještě jednou jsme se v říjnu
s některými potkali na vyhlášení Knihovny roku 2013 v pražském Klementinu.
Přehled aktivit knihovny v roce 2013 (za část roku):
• Výtvarná dílna malování na hrníčky
• Beseda o sakrálních stavbách na území naší obce
• Strašidelná literární čajovna s povídáním paní Mgr. Nečasové
• Výstava fotografií „Neviditelný kontinent Marka Audyho“
• Cestovatelská beseda o Itálii s Michalem Hlouškem z Veselice
• Staré pecky z gramodesky, posezení při starých písničkách
• Výtvarná dílna – korálkové potěšení
• Pálení čarodějnic v Suchdole
• Výstava fotografií „Veselice v proměnách času“
• Koloběžkový výlet
• Piknik pod kaštany – závěr prázdnin při sportování a retro hrách
• Setkání knihovníků „Co venkovské knihovny umějí a mohou“
• Výstava výtvarných prací našich občanů „I u nás žijí šikovní lidé“
• Cestovatelská beseda o Islandu s Márovými z Přerova
• Literární čajovna – setkání s dětskými autorkami knihy Chřestýš 23
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Soutěž Knihovna roku
Na počátku byla úvaha profesionálních knihovníků o tom, jakou formou zviditelnit knihovny malých obcí, jak upozornit zřizovatele i uživatele na jejich
zajímavou a rozmanitou činnost a hlavně dokázat samosprávě, že investice
do dobře fungující knihovny se vyplatí a že knihovna je důležitou a mnohdy
nezaměnitelnou součástí života obce. Díky změnám v průběhu posledních let,
se mnohde stala knihovna přirozeným kulturním, informačním a komunitní
centrem daného místa.
Nejpřijatelnějším se stal návrh využít pro tento záměr formu „soutěže knihoven“.
Sekce veřejných knihoven SKIP navázala v roce 1999 spolupráci se Spolkem pro
obnovu venkova, a tak vznikl nápad včlenit hodnocení knihoven do již probíhající
soutěže Vesnice roku. Stačilo jen doplnit stávající soutěžní podmínky o hodnocení
knihoven. Knihovníci se zapojili do činnosti hodnotitelských komisí na regionální
i celostátní úrovni. Díky úsilí těchto knihovnických komisařů se postupně daří
zvyšovat prestiž práce knihoven v očích zřizovatelů (samosprávy).
Soutěž Knihovna roku je dvoukolová. Krajské kolo probíhá v rámci soutěže
Vesnice roku – knihovna je jako součást obce hodnocena regionální komisí, která
je složena ze zástupců rozličných profesí. Knihovníky do této komise delegují
regionální organizace SKIP. Vítězná knihovna, v případě doporučení knihovnického
komisaře, postupuje do celostátního kola. To už je záležitostí „profesní“, nominované
knihovny hodnotí knihovníci. Od roku 2003 je titul Knihovna roku státní cenou,
udělovanou Ministerstvem kultury ČR. Ministr kultury jmenuje na 3 roky pětičlennou
hodnotitelskou komisi. Ta navštíví všechny nominované knihovny a po zhodnocení
jejich činnosti vybere tu nejlepší. Na slavnostním vyhodnocení (konaném každoročně
v říjnu v rámci Týdne knihoven v Zrcadlové kapli v Národní knihovně ČR v Praze)
získává vítězná knihovna diplom MK ČR, vyšívanou stuhu a finanční ohodnocení
70 000,- Kč. Zároveň jí náleží právo ve spolupráci se SKIP uspořádat další setkání
„malých knihoven“ nazvané Co venkovské knihovny umějí a mohou (příští rok se
uskuteční již jubilejní 10. setkání knihovníků venkovských knihoven).
Paradoxem je, že zavedením oceňování knihoven prostřednictvím „státní ceny“
došlo k jistému narušení základního záměru celé soutěže. Změna pravidel dovoluje
nominovat na cenu jakoukoliv knihovnu, aniž by prošla krajským kolem soutěže
Vesnice roku. Stává se proto někdy, že v rámci jednoho kraje je do celostátního
kola navrženo více knihoven. V tom případě rozhodne o jediném reprezentantovi
příslušného kraje společné hodnocení knihovnického komisaře, regionální organizace SKIP a ústřední knihovny kraje.
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Součástí ocenění Knihovna roku je také vydávání informační skládačky, přibližující činnost nejlepších knihoven v daném roce. Tento informační materiál
pak dlouhodobě slouží jako „galerie nejlepších venkovských knihoven“ v České
republice.
V letech 2000 – 2002 oceňoval vítězné knihovny Svaz knihovníků a informačních
pracovníků ČR. Slavnostní vyhlašování se od roku 2001 (až na jednu výjimku) koná
v Zrcadlové kapli pražského Klementina.
2000 Masarykova knihovna Brodek u Přerova (knihovnice Věra Hrabalová)
• tříčlenná soutěžní komise (Mgr. Milena Kodýmová, Daniela Wimmerová,
Mgr. Ladislav Zoubek)
• do ústředního kola bylo nominováno 6 knihoven: Obecní knihovna Bílý Potok
pod Smrkem (okres Liberec), Masarykova knihovna Brodek u Přerova (okres
Přerov), Místní knihovna Třanovice (okres Frýdek-Místek), Veřejná knihovna
Hovězí (okres Vsetín), Obecní knihovna Chotýšany (okres Benešov), Místní
lidová knihovna Homole (okres České Budějovice)
• vítězná knihovna byla jediná, která byla napojena na internet a využívala
počítačový program LANius – měla automatizované knihovní služby, poskytovala rozsáhlou činnost jak pro občany v místě, tak i pro 7 knihoven ve svém
metodickém obvodu
• knihovna byla oceněna na celostátním vyhlášení soutěže Vesnice roku v obci
Sloup na Blanensku, ocenění předávala Mgr. Milena Kodýmová (předsedkyně
Sekce veřejných knihoven SKIP) a nápis na udělené stuze byl napsán ručně
2001 Obecní knihovna v Horní Lidči (knihovnice Věra Povalačová)
• čtyřčlenná soutěžní komise (Mgr. Milena Kodýmová, PaedDr. Vladislav Raška,
Daniela Wimmerová, Mgr. Ladislav Zoubek)
• do ústředního kola bylo nominováno 9 knihoven: Místní knihovna Hroznová Lhota
(okres Hodonín), Obecní knihovna v Horní Lidči (okres Vsetín), Městská knihovna
Proseč (okres Chrudim), Místní knihovna v Pecce (okres Jičín), Místní knihovna
ve Višňové (okres Liberec), Obecní knihovna v Mašťově (okres Chomutov),
Místní knihovna Tachlovice (okres Praha – západ), Knihovna a informační centrum
v Kolinci (okres Klatovy), Obecní knihovna Brloh (okres Český Krumlov)
• knihovny byly na velmi dobré úrovni, díky grantovým programům byly
vybaveny počítačovou technikou a poskytovaly „veřejný internet“ – počítače
přestaly být dominantním kritériem hodnocení
• vítězná knihovna měla rozsáhlou kulturně výchovnou činnost, probíhaly zde
jazykové kurzy a fungovalo Informační centrum pro návštěvníky regionu,
připravovala se přeshraniční spolupráce se Slovenskem
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• zvláštní ocenění získaly knihovny – Hroznová Lhota, Pecka a Višňová
• cena je poprvé předávána v Zrcadlové kapli Klementina (Národní knihovna
ČR Praha), vítězné knihovně byla předána poprvé vyšívaná stuha (autorkou
je Anděla Tomanová, bývalá ředitelka Městské knihovny Pelhřimov, dodnes
působí i v Obecní knihovně v Želivu)
2002 Sepekov (knihovnice Marie Mikešová)
• čtyřčlenná soutěžní komise (Mgr. Milena Kodýmová, PaedDr. Vladislav Raška,
Daniela Wimmerová, Mgr. Ladislav Zoubek)
• do ústředního kola bylo nominováno 7 knihoven: Obecní knihovna Nivnice
(okres Uherské Hradiště, Obecní knihovna Hukvaldy (okres Frýdek-Místek),
Knihovna a informační středisko Grygov (okres Olomouc), Obecní knihovna
Lubná (okres Svitavy), Obecní knihovna Radonice (okres Chomutov), Středisková knihovna Břasy (okres Rokycany), Místní lidová knihovna Sepekov
(okres Písek)
• vítězná knihovna působí jako informační a komunitní centrum obce, slouží
k využití volného času dětem i dospělým nejen ze Sepekova, ale i ze spádových
obcí; velmi dobrá je spolupráce se zřizovatelem, knihovnice pomáhá vydávat
obecní zpravodaj a zpracovává fotodokumentaci o životě obce
• zvláštní ocenění získaly knihovny – Břasy a Grygov
• slavnostní vyhlášení ústředního kola soutěže se uskutečnilo 16. října v Klementinu, ocenění předávala manželka předsedy vlády paní Viktorie Špidlová,
knihovna získala vyšívanou stuhu, diplom a finanční odměnu
2003 Obecní knihovna v Jindřichovicích pod Smrkem (knihovnice Angelika
Čejková)
• soutěž se mění, poprvé je titul udělován jako státní cena Ministerstvem kultury
České republiky
• poprvé je pětičlenná soutěžní komise jmenována na 3 roky ministrem kultury
(Mgr. Zdeňka Daňková, Mgr. Milena Kodýmová, PaedDr. Vladislav Raška,
Daniela Wimmerová, Mgr. Ladislav Zoubek)
• krajské kolo probíhá v rámci soutěže Vesnice roku
• do ústředního kola bylo nominováno 8 knihoven: Obecní knihovna Radslavice
(okres Přerov), Místní knihovna Valašská Bystřice (okres Vsetín), Místní
knihovna v Bolaticích (okres Opava), Městská knihovna v Bystrém (okres
Svitavy), Obecní knihovna Studnice (okres Náchod), Obecní knihovna v Jindřichovicích pod Smrkem (okres Liberec), Obecní knihovna Dublovice (okres
Příbram), Místní knihovna Horní Stropnice (okres České Budějovice)
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• vítězná knihovna působí jako informační a komunitní centrum obce, velmi
dobrá je práce se čtenáři, knihovna má významný podíl na duchovní obnově
pohraničí
• zvláštní ocenění (diplom MK ČR) získaly knihovny – Horní Stropnice a Valašská Bystřice
• slavnostní vyhlášení ústředního kola soutěže se uskutečnilo v Klementinu,
ocenění předával náměstek ministra kultury, knihovně byla předána vyšívaná
stuha, diplom a finanční odměna
2004 Místní lidová knihovna v Kostomlatech pod Milešovkou
(knihovníci Hana a Miroslav Bláhovi)
• pětičlenná soutěžní komise (Mgr. Zdeňka Daňková, Mgr. Milena Kodýmová,
PaedDr. Vladislav Raška, Daniela Wimmerová, Mgr. Ladislav Zoubek)
• do ústředního kola bylo nominováno 12 knihoven: Místní knihovna v Babicích
(okres Uherské Hradiště), Obecní knihovna v Sedlnicích (okres Nový Jičín),
Knihovna a informační středisko Grygov (okres Olomouc), Místní lidová
knihovna Lubná (okres Svitavy), Místní lidová knihovna Mladoňovice (okres
Třebíč), Obecní knihovna v Mydlovarech (okres České Budějovice), Obecní
knihovna Dublovice (okres Příbram), Místní knihovna Bezdružice (okres
Tachov), Městská knihovna v Plesné (okres Cheb), Místní lidová knihovna
v Kostomlatech pod Milešovkou (okres Teplice), Obecní knihovna Heřmanice
(okres Liberec), Obecní knihovna Skřivany (okres Hradec Králové)
• vítězná knihovna je moderním pracovištěm, které nabízí veřejný přístup
k internetu, má automatizovaný provoz, hojně získává granty i sponzorské
dary a pro veřejnost připravuje rozmanité kulturní pořady, bohatá je činnost
pro děti
• zvláštní ocenění získaly knihovny – Babice a Mydlovary
• slavnostní vyhlášení ústředního kola soutěže se uskutečnilo v Klementinu,
ocenění předával náměstek ministra kultury, knihovně byla předána vyšívaná
stuha, diplom a finanční odměna
2005 Místní lidová knihovna Havlíčkova Borová (Jaroslava Hájková)
• pětičlenná soutěžní komise (Mgr. Zdeňka Daňková, Mgr. Milena Kodýmová,
PaedDr. Vladislav Raška, Daniela Wimmerová, Mgr. Ladislav Zoubek)
• do ústředního kola bylo nominováno 12 knihoven: Místní lidová knihovna
Božetice (okres Písek), Místní knihovna ve Strážově (okres Klatovy), Obecní
knihovna v Dolním Žandově (okres Cheb), Vzorová lidová knihovna Velké
Popovice (okres Praha-východ), Obecní knihovna v Košťálově (okres Semily),
Obecní knihovna v Žernově (okres Náchod), Místní lidová knihovna Havlíč26

kova Borová (okres Havlíčkův Brod), Obecní knihovna ve Vítějevsi (okres Svitavy), Knihovna obce Skrbeň (okres Olomouc), Místní knihovna Nýdek (okres
Frýdek-Místek), Obecní knihovna v Újezdě (okres Zlín), Obecní knihovna
Boleradice (okres Břeclav),
• vítězná knihovna je propojena s Památníkem Karla Havlíčka Borovského
a informačním centrem, byla první plně automatizovanou knihovnou s neprofesionálním knihovníkem v okrese Havlíčkův Brod – knihovnice je také
místostarostou obce
• zvláštní ocenění získaly knihovny – Božetice a Strážov
• slavnostní vyhlášení ústředního kola soutěže se uskutečnilo v Zrcadlové
kapli Klementina, ocenění poprvé předával ministr kultury Vítězslav Jandák,
knihovna získala vyšívanou stuhu, diplom a finanční odměnu
2006 Obecní knihovna Býšť (knihovnice Vendulka Valečková)
• pětičlenná soutěžní komise v novém složení (Mgr. Marie Mudrová, Mgr. Zdeňka
Buršíková, Eva Jilečková, Jiřina Lapčíková, Marie Pillveinová)
• do ústředního kola bylo nominováno 11 knihoven: Obecní knihovna Královské
Poříčí (okres Sokolov), Místní knihovna Libochovany (okres Litoměřice),
Obecní knihovna v Besednici (okres Český Krumlov), Místní knihovna
v Myslibořicích (okres Třebíč), Obecní knihovna v Lysicích (okres Blansko),
Obecní knihovna ve Studenci (okres Semily), Obecní knihovna Býšť (okres
Pardubice), Místní knihovna Záměl (okres Rychnov nad Kněžnou), Obecní
knihovna Radslavice (okres Přerov), Místní knihovna Třanovice (okres Frýdek-Místek), Obecní knihovna Suchá Loz (okres Uherské Hradiště)
• vítězná knihovna má bohatou kulturní činnost pro děti, maminky na mateřské
dovolené a seniory, je zde veřejně přístupná internetová stanice, velmi dobrá
je spolupráce se zřizovatelem a výjimečná je i osobnost knihovnice, která
podporuje pěstování lidových tradic
• zvláštní ocenění získaly knihovny – Myslibořice a Radslavice
• slavnostní vyhlášení ústředního kola soutěže se uskutečnilo v Klementinu,
ocenění předával ministr kultury Martin Štěpánek, knihovně byla předána
vyšívaná stuha, diplom a finanční odměna
2007 Obecní knihovna Bory (knihovníci Pavel a Blanka Křížovi)
• pětičlenná soutěžní komise (Mgr. Marie Mudrová, Mgr. Zdeňka Buršíková,
Eva Jilečková, Jiřina Lapčíková, Marie Pillveinová)
• do ústředního kola bylo nominováno 12 knihoven: Obecní knihovna Bory
(okres Žďár nad Sázavou), Středisková knihovna Břasy (Stupno, okres
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Rokycany), Obecní knihovna Horní Podluží (okres Děčín), Místní lidová
knihovna Jaroměřice (okres Svitavy), Místní knihovna Jevišovka (okres Břeclav), Místní lidová knihovna Kozojedy (okres Plzeň-sever), Místní knihovna
Kravaře (okres Česká Lípa), Obecní knihovna Velichovky (okres Náchod),
Místní knihovna Vidče (okres Vsetín), Místní knihovna Všechovice (okres
Přerov), Místní lidová knihovna v Záhoří (okres Písek), Místní knihovna
Závišice (okres Nový Jičín)
• vítězná knihovna působí jako komunitní centrum; založili zde Klub dobré
pohody, scházejí se na Čajích o páté a pracuje tu i kroužek ochránců přírody,
příkladná je práce s regionální literaturou a oblíbené jsou akce pro seniory
• zvláštní ocenění získaly knihovny – Všechovice a Vidče
• slavnostní vyhlášení ústředního kola soutěže se uskutečnilo v Klementinu,
ocenění předával náměstek ministra kultury JUDr. František Mikeš, knihovně
byla předána vyšívaná stuha, diplom a finanční odměna
2008 Obecní knihovna v Pavlovicích u Přerova (Danuše Sklenářová)
• pětičlenná soutěžní komise (Mgr. Marie Mudrová, Mgr. Zdeňka Buršíková,
Eva Jilečková, Jiřina Lapčíková, Marie Pillveinová)
• do ústředního kola bylo nominováno 13 knihoven: Místní knihovna Hamr
na Jezeře (Břevniště, Liberecký kraj), Obecní knihovna Horní Ředice (Pardubický kraj), Místní knihovna Hostišová (Zlínský kraj), Obecní knihovna
Jinačovice (Jihomoravský kraj), obecní knihovna Lomnice (Karlovarský kraj),
Obecní knihovna Matějov (Kraj Vysočina), Obecní knihovna ve Mcelích (Středočeský kraj), Obecní knihovna Mokrá – Horákov (Jihomoravský kraj), Místní
lidová knihovna Nadějkov (Jihočeský kraj), Obecní knihovna v Pavlovicích
u Přerova (Olomoucký kraj), Obecní knihovna v Praskačce (Královéhradecký
kraj), Místní knihovna Řepiště (Moravskoslezský kraj), Obecní knihovna
Staňkovice (Ústecký kraj)
• vítězná knihovna je informačním, vzdělávacím a komunitním centrem obce,
stále rozšiřuje aktivity a služby a podporuje všechny skupiny obyvatel v celé
řadě akcí; podporuje i pěstování lidových tradic; postavení v obci si zajišťuje
nepřebernou řadou akcí i mimo půjčovní dobu, věnuje se důsledně práci s dětmi
a spolupracuje se všemi ostatními organizacemi v místě
• zvláštní ocenění získaly knihovny – Mokrá – Horákov a Praskačka
• slavnostní vyhlášení ústředního kola soutěže se uskutečnilo v Klementinu,
ocenění předával ministr kultury Mgr. Václav Jehlička, knihovně byla předána
vyšívaná stuha, diplom a finanční odměna (70 000,- Kč)
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2009 Obecní knihovna Protivanov (Anna Dokoupilová)
• pětičlenná komise v novém složení (PhDr. Helena Gajdušková, Jana Galášová,
Mgr. Zlata Houšková, Vendulka Valečková, Mgr. Ladislav Zoubek)
• do ústředního kola bylo nominováno 14 knihoven: Infocentrum a Místní
knihovna Praha – Kolovraty (Místní část Prahy: Praha – Kolovraty), Místní
knihovna Mokré „Knihovna u Mokřinky“ (Královéhradecký kraj), Obecní
knihovna Budislav (Pardubický kraj), Místní knihovna Potštát (Olomoucký
kraj), Místní knihovna Soběšovice (Moravskoslezský kraj), Obecní knihovna
v Kyselovicích (Zlínský kraj), Obecní knihovna v Petrovicích (Jihomoravský
kraj), Obecní knihovna v Protivanově (Olomoucký kraj), Obecní knihovna
Staré Město pod Landštejnem (Jihočeský kraj), Obecní knihovna v Petrovicích
(Středočeský kraj), Knihovna v Kolinci (Plzeňský kraj), Městská knihovna
Březová (Karlovarský kraj), Místní knihovna ve Vědomicích (Ústecký kraj),
Místní knihovna Nový Oldřichov (Liberecký kraj)
• vítězná knihovna je přirozeným kulturním, informačním a především komunitním centrem; zcela ojedinělá je její provozní doba, která vysoce překračuje
běžný standard mnohem větších obcí a měst, umožňuje tak knihovně být
přívětivým kulturním, informačním i fyzickým přístřeším pro dojíždějící žáky,
obyvatele blízkých obcí a turisty; knihovna připravuje obecní zpravodaj, pořádá
ročně desítky akcí pro děti i dospělé, často zaměřených na lokální historii,
tradice i na uchování specifického místního nářečí, zanedbatelné nejsou ani
vzdělávací aktivity; pro knihovnu je charakteristická široká spolupráce s organizacemi a spolky i podpora obce
• zvláštní ocenění získaly knihovny – Březová, Praha – Kolovraty
• ocenění předával v Klementinu náměstek ministra kultury JUDr. František Mikeš, knihovna obdržela diplom, vyšívanou stuhu a finanční odměnu
(70 000,- Kč)
2010 Obecní knihovna v Petrůvkách (Ing. Jana Krejčí)
• pětičlenná komise ve složení (PhDr. Helena Gajdušková, Jana Galášová,
Mgr. Zlata Houšková, Vendulka Valečková, Mgr. Ladislav Zoubek)
• do ústředního kola bylo nominováno 14 knihoven: Obecní knihovna v Bernarticích (Jihočeský kraj), Místní knihovna Dolní Dunajovice (Jihomoravský kraj),
Městská knihovna v Hranicích u Aše (Karlovarský kraj), Obecní knihovna
Batňovice (Královéhradecký kraj), Městská knihovna Osečná (Liberecký
kraj), Místní knihovna Řepiště (Moravskoslezský kraj), Obecní knihovna
Skorošice (Olomoucký kraj), Obecní knihovna Koclířov (Pardubický kraj),
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Obecní knihovna Milínov (Plzeňský kraj), Vzorná lidová knihovna ve Velkých
Popovicích (Středočeský kraj), Městská knihovna v Košťatech (Ústecký
kraj), Obecní knihovna v Petrůvkách (Kraj Vysočina), Obecní knihovna Poteč
(Zlínský kraj), Knihovna u Mokřinky (Obec Mokré, Královéhradecký kraj)
• vítězná knihovna je hybatelem kultury i společenského života obce a především
jejím přirozeným komunitním centrem; pořádá řadu zajímavých akcí pro děti
i dospělé, při nichž se schází většinou celá obec včetně chalupářů i přespolních,
charakteristickým znakem knihovny je také výborná spolupráce se spolky
v obci
• zvláštní ocenění získaly knihovny – Velké Popovice a Poteč
• ocenění předával výjimečně v Konírně Nosticova paláce (Ministerstvo kultury
ČR) ministr kultury MUDr. Jiří Besser, vítězné knihovně byla předána vyšívaná
stuha, diplom a finanční odměna (70 000,- Kč)
2011 Místní knihovna Veselice (Olga Hájková)
• pětičlenná komise ve složení (PhDr. Helena Gajdušková, Jana Galášová,
Mgr. Zlata Houšková, Vendulka Valečková, Mgr. Ladislav Zoubek)
• do ústředního kola bylo nominováno 14 knihoven: Pravdova knihovna Jarošov
nad Nežárkou (Jihočeský kraj), Místní knihovna Veselice (Jihomoravský kraj),
Místní knihovna ve Vintířově (Karlovarský kraj), Místní knihovna v Miletíně
(Královéhradecký kraj), Obecní knihovna v Nové Vsi nad Nisou (Liberecký
kraj), Místní knihovna v Bolaticích (Moravskoslezský kraj), Místní knihovna
v Libině (Olomoucký kraj), Obecní knihovna Jaroměřice (Pardubický kraj),
Středisková knihovna Břasy-Stupno (Plzeňský kraj), Městská knihovna Nové
Strašecí (Středočeský kraj), Místní knihovna ve Vědomicích (Ústecký kraj),
Místní knihovna ve Velké Losenici (Kraj Vysočina), Místní knihovna ve Vlachově Lhotě (Zlínský kraj), Knihovna U Mokřinky (Královéhradecký kraj)
• vítězná knihovna je umístěna v rekonstruované víceúčelové budově a její
dispozice i vnitřní vybavení jsou mimořádně dobře architektonicky a designově řešeny; výsledkem je moderní, vkusný a velmi atraktivní prostor, který
může být vzorem i pro mnohem větší obce; dokonale se zde naplňují estetické
požadavky, účelnost pro knihovnické služby a přívětivost ke čtenářům všech
věkových kategorií; knihovna se podílí na celém kulturním a společenském
životě obce a spolupracuje při tom s občanskými sdruženími, vedením obce
i jednotlivými občany, je v obci mimořádným integrujícím prvkem; Uživatelé
zde mají k dispozici pěkný aktuální fond, počítače s přístupem k internetu,
kvalitní absenční i prezenční služby i mimořádný relaxační prostor
• zvláštní ocenění získaly knihovny – Miletín a Jaroměřice
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• ocenění předával v opravené Zrcadlové kapli Klementina (NK ČR) náměstek
ministra kultury Radek Zdráhal, knihovna obdržela vyšívanou stuhu, finanční
odměnu (70 000,- Kč) a další dary od přátel a sponzorů
2012 Obecní knihovna Ratíškovice (Ing. Marie Škorpíková)
• pětičlenná komise v novém složení (RNDr. Lenka Prucková, Miroslav Bláha,
Blanka Křížová, Mgr. Tomáš Štefek, Iva Slámová)
• do ústředního kola bylo nominováno 18 knihoven: Obecní knihovna Branice
(Jihočeský kraj), Obecní knihovna Ratíškovice (Jihomoravský kraj), Místní
knihovna Velká Hleďsebe (Karlovarský kraj), Místní knihovna Vrbice (Královéhradecký kraj), Obecní knihovna Batňovice (Královéhradecký kraj),
Obecní knihovna Košťálov (Liberecký kraj), Obecní knihovna Ostravice
(Moravskoslezský kraj), Místní knihovna Uhelná (Olomoucký kraj), Místní
knihovna Horní Ředice (Pardubický kraj), Místní knihovna a informační
středisko Strážov (Plzeňský kraj), Místní knihovna Milínov (Plzeňský kraj),
Místní knihovna Jince (Středočeský kraj), Obecní knihovna Želetava (Kraj
Vysočina), Obecní knihovna Slavkov pod Hostýnem (Zlínský kraj)
• vítězná knihovna – cena byla knihovně udělena za kvalitní a estetickou rekonstrukci interiéru knihovny, dovybavení centra veřejného internetu a za kreativní
činnosti a nepřeberné množství komunitních aktivit, především při práci s dětmi
• zvláštní ocenění získaly knihovny – Košťálov a Ostravice
• ocenění předávala v Zrcadlové kapli Klementina (NK ČR) – ministryně
kultury Alena Hanáková, knihovna obdržela vyšívanou stuhu, finanční odměnu
(70 000,- Kč) a další dary od přátel a sponzorů
2013 Knihovna Dr. Emanuela Bořického Milín (Dana Reiterová, Jitka Slancová, Klára Růžičková)
• pětičlenná komise ve složení (RNDr. Lenka Prucková, Miroslav Bláha, Blanka
Křížová, Mgr. Tomáš Štefek, Iva Slámová)
• do ústředního kola bylo nominováno 13 knihoven: Místní lidová knihovna
v Dětřichově (Liberecký kraj), Knihovna Dolní Újezd (Pardubický kraj), Místní
knihovna Hodice (Kraj Vysočina), Městská knihovna Hroznětín (Karlovarský
kraj), Obecní knihovna Kratonohy (Královéhradecký kraj), Místní knihovna
v Měrunicích (Ústecký kraj), Knihovna Dr. Emanuela Bořického Milín (Středočeský kraj), Obecní knihovna Osek (Jihočeský kraj), Obecní knihovna Petrovice
(Jihomoravský kraj), Obecní knihovna v Ratiboři (Zlínský kraj), Středisková
knihovna Stupno (Břasy, Plzeňský kraj), Místní knihovna Troubky (Olomoucký
kraj), Místní knihovna Žabeň (Moravskoslezský kraj)
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• vítězná knihovna poskytuje své služby v nových bezbariérových prostorách
vzniklých přestavbou původní sýpky s pomocí dotací z Evropského fondu pro
regionální rozvoj, díky projektu se pod jednou střechou zabydlely knihovna,
mateřské centrum, nízkoprahový klub, výstavní a přednášková síň; součástí
Centra volnočasových aktivit je i zahrada s herními prvky, živým koutkem
a záhony s bylinkami; nadstandardní půjčovní doba včetně sobotního provozu
umožňuje čtenářům návštěvu obou oddělení, pro děti i dospělé, klasické
knihovnické akce a služby doplňují nevídané aktivity zapojující všechny
složky v obci
• zvláštní ocenění získaly knihovny – Žabeň a Měrunice
• ocenění předával v Zrcadlové kapli Klementina (NK ČR) 1. náměstek ministra
kultury JUDr. František Mikeš, knihovna obdržela vyšívanou stuhu, finanční
odměnu (70 000,- Kč) a další dary od přátel a sponzorů
Zpracovala: Daniela Wimmerová

Co venkovské knihovny umějí a mohou
Program jednotlivých setkání, která se uskutečnila v níže uvedených obcích
a jejich okolí, jež jsou zřizovateli oceněných knihoven:
Sedlnice (2005)
• Postavení a možnosti malých základních knihoven v současném knihovnickém
světě
• Prezentace vítězných knihoven soutěže „Knihovna roku“
• Spolek pro obnovu venkova – možnost spolupráce s knihovnami
• Možnosti knihoven propagovat místní tradice a zvyky
• Výlet do Nového Jičína (exkurze do knihovny) a Štramberka
Kostomlaty pod Milešovkou (2006)
• Budoucnost knihoven v malých obcích
• Komunitní role knihoven
• Regionální funkce – pomoc nebo omezování?
• Soutěž „Knihovna roku“
• Knihovna roku 2005 – Obecní knihovna v Havlíčkově Borové (Kraj Vysočina)
• Kde se země zapomněla – beseda se zajímavou osobností regionu
• Exkurze do Regionální knihovny a do knihovny Regionálního muzea v Teplicích
• Výlet Českým Středohořím
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Havlíčkova Borová (2007)
• Vzdělání, vzdělání – to nám nudu zahání
• Vařečkové divadlo – výroba loutek z vařeček
• Jak zajímavě zdokumentovat činnost knihovny
• Beseda se spisovatelem Janem Kantůrkem
• Knihovna roku 2006 v Býšti (Pardubický kraj)
• Divadelní představení „Dívčí válka“ v podání ochotnického spolku JEN TAK
• Návštěva památníku Karla Havlíčka Borovského
• Exkurze do Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě
• Výlet po zajímavých lokalitách Havlíčkobrodska (Krucemburk, Ždírec nad
Doubravou, Havlíčkův Brod)
Býšť (2008) – Knihovny pro rodinu
• Knihovny pro rodinu
• Veřejné knihovny a rodina
• Praktické ukázky z činnosti knihoven (Hledání kořenů, Putování za duhou)
• Knihovna roku 2007 – Obecní knihovna Bory (Kraj Vysočina)
• Korálková dílna a drátovaný hrneček
• Divadelní představení „Rodinné příběhy“ v podání ochotníků z Opatovic
• Exkurze do Krajské knihovny v Pardubicích a knihoven v Horních Ředicích
a Moravanech
• Výlet po zajímavých lokalitách Pardubicka (Třebechovický betlém, Kunětická hora)
Bory (2009) – Komunitní role knihovny v malé obci
• Být či nebýt komunitní?
• Zajímavé projekty malých knihoven na Slovensku
• Potřebují malé knihovny statistiku?
• Knihovna roku 2008 – Obecní knihovna Pavlovice u Přerova (Olomoucký kraj)
• Naučná stezka Šebeň
• Exkurze do Městské knihovny ve Velkém Meziříčí a Knihovny M. J. Sychry
ve Žďáru nad Sázavou
• Výlet do Žďáru nad Sázavou (Muzeum knihy, Zelená Hora)
Pavlovice u Přerova (2010) – Knihovna – nedílná součást obce
• 10 let spolupráce – SKIP a Spolek pro obnovu venkova
• Panelová diskuse starostů a knihovníků o důležitosti a potřebě knihovny v obci
• Knihovna roku 2009 – ICT a knihovna Protivanov (Olomoucký kraj)
• Vesnice roku 2009 – Tučín
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• Exkurze do knihovny Přerov, Radslavice, Pavlovice u Přerova, Tučín, Lipník
nad Bečvou
• Výlet po okolí (Tučín, Lipník nad Bečvou)
Protivanov (2011) – Knihovna a informační centrum obce
• Informační centra a knihovny
• Knihovna – přirozené centrum informací v obci
• Aktualizované standardy knihovnických služeb
• Nejnovější zprávy z knihovnictví
• Knihovna roku 2010 – Obecní knihovna Petrůvky (Kraj Vysočina)
• Exkurze do knihovny Prostějov, Protivanov, Olomouc
• Výlet po okolí (Protivanov, Malé Hradisko, Čechy pod Kosířem, Olomouc)
Petrůvky (2012) – Židovská kultura – nedílná součást naší historie
• Židovské památky a literatura
• Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2011 – 2014
• Webovky.knihovna.cz – jak zvládnout webové stránky obecní knihovny
• Nejnovější zprávy z knihovnictví
• Knihovna roku 2011 – Místní veřejná knihovna Veselice (Jihomoravský kraj)
• Prezentace skládky Petrůvky
• Exkurze do knihovny Třebíč, Petrůvky, Dačice
• Výlet do okolí (Jaroměřice nad Rokytnou, Dačice, Kostelní Vydří, Slavonice)
Veselice (2013) – Práce s regionální literaturou
• Návštěva Muzea Blansko
• Návštěva Dřevěného kostelíku v Blansku
• Prezentace Aleje roku 2011 a Stromu roku 2012
• Spolupráce Moravské zemské knihovny s knihovnami v regionu
• Staré tisky a jejich využívání k poznání regionální historie
• MAS Moravský kras – společné projekty
• Regionální literatura ve venkovských knihovnách
• Nejčerstvější zprávy z průběhu soutěže Knihovna roku 2013
• Putování nad zemí i pod zemí – projekt MěK Blansko zaměřený na poznávání
regionu, regionálních osobností a literatury
• Knihovna roku 2012 – Obecní knihovna Ratíškovice (Jihomoravský kraj)
• Exkurze do knihovny Blansko, Veselice, Vavřinec, Petrovice, Rájec-Jestřebí
• Výlet do okolí (Sloup v Moravském Krasu, Sloupsko-šošůvská jeskyně)
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Zpívání v jeskyních
– Co venkovské knihovny umějí a mohou IX.
Již podeváté se v zářijových dnech sešli knihovníci venkovských knihoven
na oblíbeném semináři Co venkovské knihovny umějí a mohou. Hlavním hostitelem byla obec Vavřinec, jež je zřizovatelem Místní knihovny ve Veselici (Knihovna
roku 2011). Za finanční podpory Ministerstva kultury se na zdárném průběhu akce
dále podílely Městská knihovna v Blansku a Sekce veřejných knihoven SKIP
(Svaz knihovníků a informačních pracovníků). Setkání se uskutečnilo ve dnech
19. – 21. září 2013 a ústředním tématem odborné části byla Práce s regionální
literaturou.
Zahájení proběhlo pod patronací pověřené knihovny v Blansku. Prvním krokem
nabitého programu byla prohlídka zámku. Zde proběhlo také oficiální zahájení
(místostarosta města Blanska ing. Jiří Crha, ředitel Městské knihovny Mgr. Pavel
Přikryl, starosta obce Vavřinec Miloslav Novotný, Daniela Wimmerová – za SKIP
a ředitelka Muzea Blanska Mgr. Eva Nečasová). Příjemným prostředím zrekonstruovaného zámku, v kterém je umístěno Muzeum Blansko, účastníky provedla
jeho ředitelka Mgr. Eva Nečasová. Nejvíc zaujala expozice užitkové litiny z 19.
a 20. století. Následovala krátká procházka městem a návštěva dřevěného kostelíka
sv. Paraskivy, který byl původně postaven jako pravoslavný v Nižním Selišti nedaleko
Chustu na Podkarpatské Rusi, v příhraniční oblasti s Rumunskem. V roce 1936 byl
kostelík odkoupen, rozebrán a po železnici přepraven do Blanska. Zde byl potom
mistrem tesařem Michalem Salejčukem a jeho rusínskými dělníky znovu postaven.
V současnosti patří Církvi československé husitské. Součástí poznávání Blanska byla
i exkurze do městské knihovny. Průvodcem byl ředitel Mgr. Pavel Přikryl. Po celou
dobu semináře se o knihovníky velmi pečlivě starala i metodička Helena Jalová.
Následně se knihovníci přesunuli do Sloupu, kde byli ubytováni. Po krátké
přestávce pak pokračovali do Vavřince. Cestou se zastavili u Novodvorské lipové
aleje, kterou nechal počátkem 19. století vysázet tehdejší majitel panství Hugo
František Salm. Zasvěcenými průvodci byli pan starosta Miloslav Novotný a paní
knihovnice Olga Hájková. Večerní program – prezentace obce Vavřince, vzájemné
seznámení a zhlédnutí (byť s drobnými technickými nedostatky) DVD ze setkání
2012 v Petrůvkách – proběhl v zasedací místnosti OÚ. Samozřejmě vše doplněno
ochutnávkou regionálních specialit.
Odborný program, zaměřený na práci s regionální literaturou, probíhal druhý
den v sále Kulturního domu ve Sloupu. Jak už se stalo dobrým zvykem, zúčastnili
se ho i knihovníci z okolí – nejen profesionálové, ale hlavně ti, kteří působí ve venkovských knihovnách. První příspěvek Kateřiny Židů, bezprostředně navazoval
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na zastávku v aleji. Ve své prezentaci přiblížila historii i současnost aleje. Zmínila
také skutečnost, že v letech 2011 – 2012 alej prošla rozsáhlou revitalizací financovanou z programu Think big a CHKO Moravský kras. Připomněla fakt, že v roce
2011 získala titul Alej roku 2011 a že v roce následujícím jedna z památných
lip obdržela ocenění Strom roku 2012. Příjemným zpestřením programu bylo
pěvecké vystoupení dětského souboru Krápníček – žáků ZŠ Blansko. O spolupráci
Moravské zemské knihovny s knihovnami regionu a úrovni metodické práce
hovořila ve svém příspěvku Mgr. Monika Kratochvílová. Další zajímavou činnost
MZK – práci se starými tisky – představila Mgr. Jitka Machová. Ve svém příspěvku
Regionální literatura ve venkovských knihovnách upozornila Daniela Wimmerová na skutečnost, že venkovské knihovny by měly poskytovat svým uživatelům
základní informace o regionu. Knihovníci by svou činností měli jak propagovat
zajímavé historické události, tak i přibližovat lokality a osobnosti s nimi spojené.
Nenásilnou formou vychovávat své čtenáře k vlastenectví, lásce k domovu a hrdosti
na své kořeny. Měli by však nejen nabízet vhodnou literaturu a odkazy na internetu,
ale také by se měli snažit nacházet nové zajímavé formy propagace. Knihovny by měly
svým uživatelům nabízet interaktivní pomůcky a tak být atraktivní pro celou rodinu.
Konkrétní zajímavý projekt pro celé rodiny Putování nad zemí i pod zemí,
zaměřený na poznávání regionu, regionálních osobností a literatury, vzápětí představily Helena Jalová (metodička MěK Blansko) a Olga Hájková (knihovnice
hostitelské knihovny). Jedná se o praktickou ukázku práce s dětským čtenářem
ve více knihovnách v působnosti pověřené knihovny MěK Blansko. O možnostech
spolupráce a vzniku mnoha zajímavých projektů v regionu pohovořil Ing. Petr
Revenda, zástupce MAS Moravského krasu. Spolupracovat se svými zřizovateli
a jejich prostřednictvím se Spolkem pro obnovu venkova je pro knihovny, které se
podílejí na celkové úrovni kultury v obcích, velmi potřebné. Stejně tak i pro další
rozvoj života na venkově. Využití spojení obcí do mikroregionů či Místních akčních
skupin (MAS) dává možnosti získat finanční prostředky pro různé oblasti venkovského života. Tento fakt potvrdilo i vystoupení paní Ing. Marie Škorpíkové, když
seznamovala posluchače s činností své knihovny v Ratíškovicích. Tato knihovna
se stala v roce 2012 Knihovnou roku a bude tedy organizátorem příštího setkání.
Její bohatá a zajímavá činnost zaujala nejen hodnotitelskou komisi v krajském
kole soutěže Vesnice roku, ale také celostátní komisi soutěže Knihovna roku.
Díky získané dotaci se podařilo zrekonstruovat a vybavit prostory, které dnes
poskytují knihovně možnost realizovat mnohé zajímavé záměry. Příští rok budou
mít knihovníci možnost vše uvidět na vlastní oči.
Dopolední část programu uzavřela svým vystoupením ředitelka Knihovny
města Olomouce RNDr. Lenka Prucková, stávající předsedkyně hodnotitelské
celostátní komise soutěže Knihovna roku. Ochotně se s přítomnými podělila
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o nejčerstvější dojmy ze soutěže. Představila jednotlivé nominované knihovny
a připomněla vždy něco zajímavého z jejich činnosti. Upozornila také na některé
nedostatky, které by knihovníci měli ve svých knihovnách včas odstranit.
Krátce po obědě se účastníci přesunuli do obce Vavřinec. Zde program pokračoval
prohlídkou jedné z místních částí – Veselice, kde průvodcem byl opět pan starosta
M. Novotný. Při krátkém zastavení před kapličkou sv. Antonína bylo možno nejen
ochutnat místní speciality (bramborové záhybáky a medoperníková kolečka), ale
pro „gurmány“ byly také připraveny natištěné recepty. Dalším zastavením byla
hasičská zbrojnice, kde pro ty odvážnější byly připraveny koloběžky, na kterých
se měli přesunout k nedaleké rozhledně. Protože ve stejné budově je také umístěna
knihovna, našli postupně všichni azyl právě zde. Měli možnost prohlédnout si velmi
příjemný interiér a seznámit se s bohatou a rozmanitou činností této knihovny.
Cestou do Vavřince došlo také ke společnému zvážení všech účastníků (ve sběrném
dvoře). Bylo zjištěno, že celková váha všech zúčastněných činí 3 630 kg. Jedná se
tedy zcela určitě o „vážené osoby“. Ve Vavřinci byl nečekaným překvapením exkurz
do historie vavřineckých hasičů. Sehraná scénka s „červeným kohoutem“ pobavila
všechny přítomné. Současně se všem dostalo poučení, jak vznikl sbor dobrovolných
hasičů v obci. Pro knihovníky bylo dále připraveno „výtvarné tvoření“, kdy si sami
mohli pomocí zažehlovací techniky vyrobit obrázek či zajímavou záložku. Všichni
museli nakonec prokázat získané znalosti o obci a regionu prostřednictvím vědomostního testu. Formou losování pak byli za své snažení odměněni propagačními
materiály o regionu. Atmosféra setkání byla velmi příjemná, hostitelé milí a pozorní.
Došlo i na zpěv lidových a jiných oblíbených písní, tanec, ochutnávku krajových
specialit a neformální výměnu zkušeností.
Třetí den byla naplánována prohlídka Městyse Sloup a návštěva Sloupsko-šošůvské jeskyně. Právě prohlídka zmíněné jeskyně byla zajímavým „vyvrcholením“
setkání. Došlo k němu, když mladý a velmi příjemný průvodce vyzval návštěvníky
v jedné části jeskyní ke zpěvu. Nádherná akustika se projevila, když se do zpěvu
daly moravské kolegyně. Vzápětí ani „česká sekce“ nezůstala pozadu a už tu byl
minikoncert českomoravských lidových písní. Knihovnice se tak naladily, že si
po celý zbytek prohlídky prozpěvovaly. Byl to pro všechny (včetně průvodce) velmi
zajímavý a nevšední zážitek.
Poznávání regionu pokračovalo návštěvou dvou knihoven. Nejdříve to byla
Obecní knihovna v Petrovicích, která se v letošním roce uchází o titul Knihovna
roku 2013. Byla vybrána jako nejlepší knihovna Jihomoravského kraje.
Úplně poslední zastávkou byla prohlídka Knihovny Rájec-Jestřebí. Knihovna je
proslulá svou bohatou kulturně výchovnou činností. Je také zapojena do projektu
Putování nad zemí a pod zemí. Pan starosta Ing. Pavel Perout je znám svou
angažovaností v Programu obnovy rodiny.
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Tři dny setkání s bezvadnými a příjemnými lidmi uplynuly jako voda. Definitivní
tečkou bylo zaslání pozdravů těm, kteří se letos nemohli setkání zúčastnit. Pak už jen
krátké loučení a slib, že se všichni ve zdraví sejdou příštím rokem opět na Moravě.
Tak pro všechny zájemce: Na shledanou 18. – 20. 9. 2014 v Ratíškovicích!!!
Daniela Wimmerová, Knihovna Kaplice

Závěrečné slovo (vyznání) knihovnice
Na podzim roku 2011 po nominaci naší knihovny do soutěže Knihovna roku mi
došel dopis od paní Mgr. Houškové z Národní knihovny Praha se žádostí, abych jí
(k slavnostnímu vyhlášení v pražském Klementinu) zaslala krátké zamyšlení na téma,
co pro mne znamená knihovna. Dnes si již nepamatuji úplné znění mé odpovědi, ale
vím, že jsem tenkrát napsala, že knihovna je pro mě „duševní ozdravovnou“, místem
kam si chodím odpočinout od toho „běžného světa“, práce, starostí a negativních
zpráv. Místem, kde se potkávám s milými lidmi a načerpám pozitivní energii.
O to, aby se naše knihovna stala takovým příjemným místem, kde je milé pobýt,
potkat se s přáteli, půjčit si krásnou knihu, vypít si dobrou kávu, poučit se, něco
hezkého si vlastníma rukama vytvořit nebo se třeba podívat na výstavu, se snažím
od roku 2007. Při převzetí knihovny v září 2007 jsem vůbec netušila, kam až se
tento koníček posune. Zpočátku tu byla jen snaha zvelebit knihovnu, ozdravit knižní
fond a přilákat občany, aby do knihovny opět začali chodit. A hlavně nalákat děti
a mladé čtenáře ke knihám a čtení. Pro inspiraci jsem chodila na webové stránky
knihoven a postupně jsem zjišťovala, že některé knihovny žijí čilým společenským
životem. Proč se pak nepokusit také o něco podobného? V malých prostorách staré
knihovny bylo toto snažení trochu obtížnější, nicméně dodnes s dětmi vzpomínáme,
jaké pěkné chvíle jsme ve staré knihovně zažili. Za velké podpory obce se pak v roce
2011 podařilo vybudovat knihovnu novou, která otevřela možnosti, jak toto snažení
ještě rozvinout. V krásných prostorách s veškerým vybavením a zázemím již byla
radost něco organizovat. Naše knihovna tak nezůstala jen místem pro půjčování
knih, ale stala se i místem čilého komunitního života v obci.
Získáním titulu Knihovna roku 2011 se naší knihovně otevřely nové obzory a díky
tomuto titulu jsem mohla více nahlédnout do „knihovnického světa“. Největším
přínosem pro mě bylo, že jsme poznala plno nadšených a skvělých knihovníků,
kteří dělají svým čtenářům „pomyšlení“ a nedbají přitom na svůj volný čas. Stále
vymýšlejí a chystají nové a nové zajímavé aktivity, a kolik takových knihovníků
po celé naší vlasti je, to jsem dříve ani netušila. Se získáním titulu Knihovna
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roku 2011 na nás připadla i jedna milá povinnost, a to pozvat knihovníky k nám
a podílet se na spolupořádání celorepublikového setkání venkovských knihovníků
„Co venkovské knihovny umějí a mohou“. V září roku 2012 jsme se zúčastnili
jeho osmého ročníku, a to setkání v Třebíči a Petrůvkách. Na příjemném pobytí
v bezvadné knihovnické partě jsme okoukli, o čem vlastně setkání je a co nás
vlastně při vlastní organizaci čeká. Již cestou domů jsme vymýšleli, jaké téma
setkání pro rok 2013 zvolíme, kam knihovníky u nás pozveme a co pěkného jim
ukážeme. Hlavní tíha a práce s organizací byla na paní Wimmerové ze SKIPu
(Svazu knihovníků a informačních pracovníků), která nám ochotně poskytla veškeré
informace a rady, co je potřeba zajistit a udělat. Naši prvotní myšlenkou, od které
jsme pak už neupustili, bylo udělat setkání takové venkovské, domácí a srdečné,
možná ne až tak bohaté na návštěvy historických památek, ale o to více o potkání
se, popovídání, předání si inspirace, načerpání pozitivní energie. Tím, že se již
několik roků snažíme v naší knihovně soustředit regionální literaturu z Moravského
krasu a okolí, se téma setkání přímo nabízelo, a to práce s regionální literaturou.
Tato literatura do venkovské knihovny bezesporu patří a nabízela se tak i zajímavá
témata na chystaný seminář. Při komunikaci s paní Wimmerovou jsem jí v průběhu
plánování akce psala, že knihovníci během roku pro své čtenáře chystají plno besed,
výtvarných dílen, soutěží atd., prostě starají se o své čtenáře a o jejich zábavu, a my
bychom na našem setkání chtěli, aby to vše u nás knihovníci prožili také. Proto jsme
do něho zařadili koloběžkový výlet na rozhlednu, tvořivou dílnu malování horkým
voskem, soutěžní kvíz, vystoupení hasičů a návštěvu výstavy. Hlavní „naplnění“
této akce jsme však viděli v tom, že se budeme moci s knihovníky po dva večery
pobavit, poznat se, předat si zkušenosti a hlavně navázat nová přátelství. Myslím, že
to vše se naplnilo a pozitivní energie na dvou večerech ve Vavřinci se dala rozdávat.
Také jsme chtěli, aby u nás knihovníci ochutnali to nejlepší z regionálních produktů:
medová perníková kolečka, záhybáky, lahůdky od Nečasů z Vavřince a sloupské
koláčky. Díky perfektní organizaci paní Wimmerové, pomoci Helenky Jalové
z Městské knihovny Blansko, která s námi celé setkání chystala, velké podpoře obce,
pana starosty, vavřineckých hasičů a děvčat, ale také díky přátelům a rodině, která
byla na setkání nápomocna, se dle krásných ohlasů knihovníků všechno vydařilo.
Já osobně spolupořádaní této akce vnímám jako završení mého knihovnického
snažení po získání ocenění naší knihovny.
Závěrem bych ještě ráda uvedla, že knihovna mně nejen dala příjemného a milého
koníčka mezi spoustou krásných knih a v pěkném prostředí naší knihovny, ale hlavně
to, že díky knihovně jsem se potkala se spoustou úžasných lidí, které bych jinak
v životě nepotkala. Knihovno, díky!
Olga Hájková
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